
 

 

 
แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

ชื่อหน่วยงำน           ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

ตัวช้ีวัด: แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริต 

EB11 (1) หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือแผนที่เก่ียวข้อง 
(ชะเรียม,แสงเดือน) 
 มีกำรด ำเนินกำร 
           ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้จัดหนังสือเชิญประชุมบุคลำกรใน
สังกัดทุกคนเพื่อวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  2561  เมื่อวันพุธท่ี 28   
กุมภำพันธ์  2561   เวลำ  15.00 น.  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ ำพี้  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
อุตรดิตถ์ เขต 1    และจัดท ำหนังสือรำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พร้อมจัดส่ง
เอกสำรรำยงำนกำรวิเคำะห์ควำมเส่ียงฯ  และแผนปฏิบัติกำรป้องกันและรำบปรำมกำรทุจริตฯ 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ระดมควำมคิดเห็นและวิเครำะห์ เรื่อง ”กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม” โดยกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และเอกสำรประกอบกำรประชุมฯ 

2. รำยงำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ระดมควำมคิดเห็นและวิเครำะห์ เรื่อง ”กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม” โดยกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

3. รูปถ่ำยกำรประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ระดมควำมคิดเห็นและวิเครำะห์ เรื่อง ”กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม” โดยกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และเอกสำรประกอบกำรประชุมฯ 

4. รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ    

5. แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ  2561    

6. หนังสือรำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พร้อมจัดส่งรำยงำน 
กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงฯ  และแผนปฏิบัติกำรป้องกันและรำบปรำมกำรทุจริตฯ 

7. กำรขออนุญำตน ำลงเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะห์
ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตบนเว็บไซต์ 



 

 

8. โครงกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   

9. ประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน   
โดยน ำเข้ำท่ีประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำร่วมกันจัดท ำประกาศเจตนารมณ์และก ำหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

10 ค ำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำออนไลน์  ประจ ำปี 2561  และหนังสือเชิญประชุมช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจ 
ปรึกษำหำรือในกำรเตรียมเอกสำรหลักฐำน 

11 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรพิทักษ์ คุณธรรม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อจัดกิจกรรมท ำ
ควำมดี และต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำรฯ   

12 รูปภำพคณะกรรมกำรพิทักษ์ คุณธรรม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อจัดกิจกรรมท ำควำมดี 
และต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต 

13 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพิทักษ์ คุณธรรม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อจัดกิจกรรม
ท ำควำมดี และต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต  

14 บันทึกเสนอรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

15 หนังสือแจ้งเชิญร่วมพิธีเปิดป้ำย“สพป.อุตรดิตถ์ โปร่งใส ไร้ทุจริต” บริเวณหน้ำรั้วทำงเข้ำ
ส ำนักงำน 

16 รูปภำพพิธีเปิดป้ำย “สพป.อุตรดิตถ์ โปร่งใส ไร้ทุจริต” บริเวณหน้ำส ำนักงำน 
17 บันทึกขออนุมัติจัดจ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
18 รูปภำพกำรติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริตจุดต่ำง ๆ 
19 จัดท ำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (กรณีศึกษำท่ีอำจเกิดขึ้น DO & Dont )  และลง

เว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EB11 (2) หน่วยงำนมีกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือ
แผนที่เก่ียวข้อง 
 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. ค ำส่ังมอบหมำยหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบงำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสุจริต 
2. ค ำส่ังมอบหมำยรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเป็นผู้ก ำกับ ติดตำม กำร

ด ำเนินงำนของบุคลำกรทุกคน ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
3. มีผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ท่ีมีผู้บังคับบัญชำต้ังแต่ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   

รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม  เพื่อควบคุม ก ำกับติดตำมงำน 
4. รูปภำพเครื่องพิมพ์ลำยนิ้วมือในกำรลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรแบบอัตโนมัติ 
5. หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง สรุปผลกำรมำปฏิบัติรำชกำร   
6.  ใหบุ้คลำกรทุกคนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันเพื่อให้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบ 

และเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเพื่อทรำบทุกเดือน วัตถุประสงค์เพื่อ 
ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำน และเพื่อควบคุมควำมเส่ียงและป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของบุคลำกร โดยก ำหนดให้รำยงำนภำยในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

7. ประกำศส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  เรื่อง  มำตรกำร 
กลไก ในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561       
และแบบค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1            

8. หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ระดมควำมคิดเห็นและวิเครำะห์ เรื่อง ”กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม” โดยกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และเอกสำรประกอบกำรประชุมฯ 

9 รูปถ่ำยกำรประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ระดมควำมคิดเห็นและวิเครำะห์ เรื่อง ”กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม” โดยกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และเอกสำรประกอบกำรประชุมฯ 

10 หนังสือรำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พร้อมจัดส่งรำยงำน 
กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงฯ  และแผนปฏิบัติกำรป้องกันและรำบปรำมกำรทุจริตฯ 

11 กำรขออนุญำตน ำลงเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะห์
ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตบนเว็บไซต์ 

12 กำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  2561  ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ  2561   แจ้งกลุ่มนโยบำยและแผน  เพื่อรวบรวมในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2561  และกำรติดตำมกำรใช้งบประมำณตำม
แผนงำน/โครงกำรในทุกโครงกำร/กิจกรรมเป็นรำยไตรมำส 
 
 



 

 

13 จัดท ำค ำส่ังมอบหมำยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำออนไลน์  ประจ ำปี  2561  และจัดประชุม
ช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจ ปรึกษำหำรือ เพื่อหำแนวทำงด ำเนินกำร 

14 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำออนไลน์  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 

15 แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
16 ปฏิทินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำออนไลน์  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
17 บันทึกเสนอรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตดังรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพิทักษ์ คุณธรรม สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อจัดกิจกรรมท ำควำมดี และต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต  

18 ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณโครงกำรฯ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  2561  และ
ประชุมผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมแผนฯ เพื่อติดตำมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
โครงกำรฯ โดยกลุ่มนโยบำยและแผนเป็นผู้รวบรวมข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

19 มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่ำด้วยกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ระหว่ำงรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ กับ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  
จัดท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่ำง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  กับ  บุคลำกรในสังกัด  
มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  และมีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบเพื่อเล่ือนขั้นเล่ือน
เงินเดือนให้แก่บุคลำกรในสังกัดตำมผลกำรปฏิบัติงำน   โดยใช้แบบสรุปกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน  และแบบสรุปกำรประเมินสมรรถนะ 
เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  โดยมีปฏิทินกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38ค.(2) ปีละ 2 ครั้ง   

20 จัดวำงระบบควบคุมภำยใน เพื่อป้องกันหรือลดควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดขึ้น แบบ ปอ.1 
21 มีกลุ่มตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในส ำนักงำนเพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนใน

ส ำนักงำนฯ 
 
 

 


